
ELŐTERJESZTÉS 
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2020. augusztus 26-i rendkívüli ülésére 
Javaslat egészségügyi alapfeladat ellátásra vonatkozó szerződés módosítására 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 333/2013. (XII. 18.) számú határozattal 
fogadta el Zichyújfalu Község Önkormányzattal kötött egészségügyi alapfeladat ellátásra 
vonatkozó feladat-ellátási szerződést 2013. július 1-i hatállyal határozatlan időtartamra. 
 
A szerződésben szerepelnek a személyes ellátásra kötelezettek, melyekben az elmúlt 
időszakban történtek változások. Ezen adatok aktualizálása most a Gárdony 1. számú vegyes 
fogorvosi körzetben történt személyi változás miatt is esedékes. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására. 
 
1. Határozati javaslat: 
 
Gárdony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gárdony Város Önkormányzat és 
Zichyújfalu Község Önkormányzat között 2013. december 19. napján létrejött, 2016. július 
29. napján módosított feladat-ellátási szerződést 2020. szeptember 01. hatállyal az alábbiak 
szerint módosítja: 
 

1. 2. pont 3. bekezdésben „Kristály-Dent Egészségügyi Szolgáltató Bt.-vel” szövegrész 
„DENTAL ART STUDIO Kft.-vel” szövegrészre módosul, a „Dr. Szigeti Mónika” 
szövegrész „Dr. Kocsis Dániel” szövegrészre módosul, az utolsó mondat kiegészül a 
„vegyes” szöveggel, valamint az első mondat kiegészül „2020. szeptember 01.-től” 
szövegrésszel. 

 
- 2. pont 4. bekezdésben a „2. védőnői körzet" szövegrész „3. védőnői körzet” 

szövegrészre módosul. 
 

- 2. pont 5. bekezdésében a „Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú 
Művészeti Iskola Fekete István Tagiskolája (Zichyújfalu)” szövegrész „Zichyújfalui 
Református Általános Iskola „ szövegrészre módosul. 

 
- 2. pont 6. bekezdés „Alapiné Tabi Rita” szövegrész „Herczeg Anna Mária” 

szövegrészre módosul. 
 
és elfogadja a mellékelt feladat-ellátási szerződés módosítást, valamint egységes szerkezetű 
feladat-ellátási szerződést. Felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására.  
 
Felelős:   Tóth István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Gárdony, 2020. augusztus 25. 

Tóth István 
polgármester 

 
Készítette: dr. Drdul Emília intézményi szervező 
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Feladat-ellátási szerződés 
II. módosítása 

(tervezet) 
 
 
mely létrejött egyrészről 
Zichyújfalu Község Önkormányzata (székhelye: Zichyújfalu, Kastélykert, törzskönyvi 
azonosító száma (PIR): 727673, KSH statisztikai számjele: 15727677-8411-321-07, 
adószáma: 15727622-2-07), képviseli: Füzesiné Kolonics Ilona polgármester, mint 
Megbízó, 
 
másrészről 
Gárdony Város Önkormányzat (székhelye: Gárdony, Szabadság út 20-22., törzskönyvi 
azonosító száma (PIR): 727398, KSH statisztikai számjele: 15727392-8411-321-07, 
adószáma: 15727392-2-07) képviseli: Tóth István, mint Megbízott 
a továbbiakban együtt: Felek 
 
Praxisjog változás miatt a Gárdony 1. számú vegyes fogorvosi körzet fogorvosi feladatot 
2020. szeptember 01-től Zichyújfaluban a DENTAL ART STUDIO Kft. látja el. Személyes 
ellátásra kötelezett orvos Dr. Kocsis Dániel lesz feladat-ellátási szerződés alapján. 
Felek megállapítják, hogy az iskola-egészségügyi védőnői feladat-ellátásban bekövetkezett 
személyi változást, illetve intézményi átszervezés miatti névváltozást jelen szerződés 
módosítással aktualizálják. 
 
A fentiek miatt a szerződést az alábbiak szerint módosítja: 
 
Gárdony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gárdony Város Önkormányzat és 
Zichyújfalu Község Önkormányzat között 2013. december 19. napján létrejött, 2016. július 
29. napján módosított feladat-ellátási szerződést 2020. szeptember 01. hatállyal az alábbiak 
szerint módosítja: 
 

2. 2. pont 3. bekezdésben „Kristály-Dent Egészségügyi Szolgáltató Bt.-vel” szövegrész 
„DENTAL ART STUDIO Kft.-vel” szövegrészre módosul, a „Dr. Szigeti Mónika” 
szövegrész „Dr. Kocsis Dániel” szövegrészre módosul, az utolsó mondat kiegészül a 
„vegyes” szöveggel, valamint az első mondat kiegészül „2020. szeptember 01.-től” 
szövegrésszel. 

 
3. 2. pont 4. bekezdésben a „2. védőnői körzet" szövegrész „3. védőnői körzet” 

szövegrészre módosul. 
 

4. 2. pont 5. bekezdésében a „Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú 
Művészeti Iskola Fekete István Tagiskolája (Zichyújfalu)” szövegrész „Zichyújfalui 
Református Általános Iskola” szövegrészre módosul. 
 

5. 2. pont 6. bekezdés „Alapiné Tabi Rita” szövegrész „Herczeg Anna Mária” 
szövegrészre módosul. 

 
6. A Szerződés egyéb pontjai változatlanul maradnak. 
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7. Jelen szerződéssel, annak teljesítésével kapcsolatban esetlegesen felmerülő vitás 
kérdéseket a Felek egymás között, rövid időn belül közvetlenül kísérlik meg rendezni. 
Amennyiben ez nem vezet eredményre, a Felek kikötik a Székesfehérvári 
Járásbíróság, illetőleg pertárgy értéktől függően a Székesfehérvári Törvényszék 
kizárólagos határkörét és illetékességét. 
 

8. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó 
szabályai az irányadóak. 
 

9. Jelen szerződést Felek közösen értelmezték, s mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. 

 
 
 
Ezen szerződés módosítást Gárdony Város Önkormányzata a …/2020. (VIII. 26.) számú 
határozatával, Zichyújfalu Község Önkormányzata …/2020. (VIII. ..) számú határozatával 
hagyta jóvá. 
 
 
 
  
 
 
Gárdony, 2016. augusztus … 
 
 
 
 ……………………………………. ………………………………….. 
 Tóth István Füzesiné Kolonics Ilona 
 Gárdony Város Önkormányzat Zichyújfalu Község Önkormányzat 
 Megbízott Megbízó 
 képviseletében képviseletében                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4

 
Feladat-ellátási szerződés 

Módosításokkal egységes szerkezetben 
 

(tervezet) 
 
 
mely létrejött egyrészről 
Zichyújfalu Község Önkormányzata (székhelye: Zichyújfalu, Kastélykert, törzskönyvi 
azonosító száma (PIR): 727673, KSH statisztikai számjele: 15727677-8411-321-07, 
adószáma: 15727622-2-07), képviseli: Füzesiné Kolonics Ilona polgármester, mint 
Megbízó, 
 
másrészről 
Gárdony Város Önkormányzat (székhelye: Gárdony, Szabadság út 20-22., törzskönyvi 
azonosító száma (PIR): 727398, KSH statisztikai számjele: 15727392-8411-321-07, 
adószáma: 15727392-2-07), képviseli: Tóth István, mint Megbízott 
a továbbiakban együtt: Felek 
 
között a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
(továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 4. pont szerinti közfeladat körében helyi 
önkormányzati feladatként ellátandó egészségügyi alapellátás biztosítására az Mötv. 41. § (6) 
bekezdése alapján 2013. július 1-i hatállyal határozatlan időtartamra. 
 

1. A Megbízó megbízza a Megbízottat, hogy az általa fenntartott egészségügyi 
alapfeladatokat biztosító szolgálatok útján Zichyújfalu Község részére az alábbi 
szolgáltatásokat biztosítsa: 

 
- felnőtt háziorvosi ellátás, 
- gyermek háziorvosi ellátás, 
- fogorvosi alapellátás, 
- védőnői ellátás (család- és nővédelmi egészségügyi gondozás), 
- iskola-egészségügyi ellátás, 
- egyéb, máshova nem sorolt járóbeteg-ellátás (labor), 

 
2. Megbízott a Megbízó számára az 1. pontban leírt feladatok ellátását érvényes 

működési engedély alapján az alábbiak szerint biztosítja:  
 

Felnőtt háziorvosi ellátás: 
Synaxis Egészségügyi Szolgáltató Kft.-vel kötött feladat-ellátási szerződés alapján 
2016. augusztus 01-től. Személyes ellátásra kötelezett orvos: Dr. Csáti Géza Attila. 
Feladat-ellátási hely: Zichyújfalu, Ady E. u. 6. 
 
Gyermek háziorvosi ellátás: 
Dr. Heresznyei Gabriella és Társa Egészségügyi Szolgáltató Bt.-vel kötött feladat-
ellátási szerződés alapján. Személyes ellátásra kötelezett orvos: Dr. Heresznyei 
Gabriella. 
Feladat-ellátási hely: Zichyújfalu, Ady E. u. 6. 

 
Fogorvosi alapellátás: 
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DENTAL ART STUDIO Kft.-vel kötött feladat-ellátási szerződés alapján 2020. 
szeptember 01.-től. Személyes ellátásra kötelezett orvos: Dr. Kocsis Dániel. 
Feladat-ellátási hely: Gárdony, 1. számú fogorvosi körzet, Gárdony, Szabadság út 12. 
alatt található rendelő. 
 

 
Védőnői ellátás (család- és nővédelmi egészségügyi gondozás): 
Gárdony 3. védőnői körzetet ellátó védőnő Fodorné Farkas Brigitta területi ellátási 
kötelezettséggel, közalkalmazotti jogviszonyban végzi a feladatot. Ellátott intézmény a 
Gárdonyi Óvoda Zichyújfalui Napraforgó Tagóvodája. 
Feladat-ellátási hely: Zichyújfalu, Ady E. u. 6. 

 
Iskola-egészségügyi ellátás: 

Orvosi feladatellátás: 
Dr. Heresznyei Gabriella és Társa Egészségügyi Szolgáltató Bt.-vel kötött feladat-
ellátási szerződés alapján. Személyes ellátásra kötelezett orvos: Dr. Heresznyei 
Gabriella. Ellátott intézmény Gárdonyi Óvoda Zichyújfalui Napraforgó Tagóvodája, 
Zichyújfalui Református Általános Iskola 
Feladat-ellátási hely: Zichyújfalu, Ady E. u. 6. 
 
Védőnői feladatellátás: 
Herczeg Anna Mária területi ellátási kötelezettséggel, közalkalmazotti 
jogviszonyban végzi a feladatot. 
Feladat-ellátási hely: Zichyújfalu, Iskola u. 6. 

 
Egyéb, máshova nem sorolt járóbeteg-ellátás (labor): 
Dolmány Andrea közalkalmazotti jogviszonyban végzi a feladatot. 
Feladat-ellátási hely: Zichyújfalu, Ady E. u. 6. 

 
3. Az 1. pontban foglalt ellátások biztosítását Megbízott a mindenkor hatályos 

jogszabályok és szakmai előírások szerint köteles végezni, végeztetni. 
 
4. A Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy a 1. pontban leírt ellátások finanszírozására az 

egészségügy finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 43/1999. (III. 03.) 
Kormányrendelet alapján az Országos Egészségbiztosítási Pénztár az egészségügyi 
finanszírozást közvetlenül a Megbízott részére utalja. 

 
5. A Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy az egészségbiztosítási finanszírozáson felül a 

Megbízott a jelenlegi ellátási színvonal biztosítása érdekében további ráfordítással 
gondoskodjék a szerződésben leírt egészségügyi alapellátásokról. 

 
6. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés 1. pontjában leírt feladatok 

ellátásának költségeit a 7.-8. pontokban foglalt kivételektől eltekintve 
lakosságarányosan osztják meg, a mindenkori normatív elszámolást megalapozó 
január 1-i lakosságszám alapján.  

 
7. A labor működtetésével kapcsolatos költségmegosztásának alapját egyrészt a 

tevékenységet végző személy mindenkori közalkalmazotti bérének + járulékainak 
Megbízónál teljesített munkaidőre eső része, valamint az elszámoláskor érvényben 
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lévő kiküldetési utasítás szabályai szerint számított szállítási költség képezi. (Gárdony 
– Zichyújfalu – Székesfehérvár - Gárdony útvonalon). 

 
8. Felek megállapodnak abban, hogy a Zichyújfalu, Ady E. u. 6. szám alatti 

feladatellátási hely jogszabályszerű, tárgyi minimumfeltételeinek biztosításáról 
Megbízó köteles gondoskodni. Személyi feltételek biztosításáról Megbízott 
gondoskodik, melynek költségeit Megbízott a 6. pontban foglaltak szerint viseli. 

 
9. Megbízott félévente számlát bocsát ki Megbízó ellátásra felhasznált teljes 

költségekről. Minden év április hónapban Megbízott korrekciós számlát bocsát ki a 
tényleges fenntartási költségek ismeretében. A polgármesterek évenként a 
költségvetési beszámoló keretében elszámolnak jelen szerződésben foglaltak pénzügyi 
teljesítéséről. 

 
10. Jelen szerződés létrejöttével az 1999. január 1-i hatállyal kötött megállapodás hatályát 

veszti. 
 

11. Jelen szerződéssel, annak teljesítésével kapcsolatban esetlegesen felmerülő vitás 
kérdéseket a Felek egymás között, rövid időn belül közvetlenül kísérlik meg rendezni. 
Amennyiben ez nem vezet eredményre, a Felek kikötik a Székesfehérvári 
Járásbíróság, illetőleg pertárgy értéktől függően a Székesfehérvári Törvényszék 
kizárólagos határkörét és illetékességét. 

 
12. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó 

szabályai az irányadóak. 
 
13. Jelen szerződést Felek közösen értelmezték, s mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. 
 
 
Ezen szerződést Gárdony Város Önkormányzata a 333/2013. (XII. 18.) számú határozatával, 
Zichyújfalu Község Önkormányzata 69/2013. (XII. 17.) számú határozatával hagyta jóvá. 
 
Ezen szerződést Gárdony Város Önkormányzata a 277/2016. (VII. 27.) számú határozatával, 
Zichyújfalu Község Önkormányzata 29/2016. (VII. 29.) számú határozatával módosította. 
 
Ezen szerződést Gárdony Város Önkormányzata a …/2020. (VIII. 26.) számú határozatával, 
Zichyújfalu Község Önkormányzata …/2020. (VIII. ..) számú határozatával módosította. 
 
 
Gárdony, 2020. augusztus …. 
 
 
 
 ……………………………………. ………………………………….. 
 Tóth István Füzesiné Kolonics Ilona 
 Gárdony Város Önkormányzat Zichyújfalu Község Önkormányzat 
 Megbízott Megbízó 
 képviseletében képviseletében                    
  


